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Seskarö  
Havsbad och Camping 

satsar på kajakuthyrning 
och cykeluthyrning för 
användning av ungdomar 
på en teknik-bana. Läs mer 
på sid. 6 
Seskaröfestivalen kan ni 
läsa om på sid. 3 samt om 
Splitvedsjäntan (bild till 
höger) teatern, kan ni läsa 
om på sidan 7. 
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Fotoutställningen Hungerupproret 1917  
och andra Seskarö Bilder 
 
Under festivalveckan har många besökare på Seskarö 
vandrat till Folkets Hus, för att se på den fotoutställning 
som Skärgårdsfestivalen ställt ut. Arbetet har 
genomförts med hjälp av Mikael Dysholm från 
Haparanda Kommun. Över 60 fotografier från olika tids
-epoker på Seskarö hade ställts ut. Tanken är att dessa 
fotografier kommer att finnas permanent utställda på 
Folkets Hus. Fotoutställningen har delat A-Hallen med 
Seskarö Konst och Hant-verksförening som visat sina 
målningar och andra konstföremål. Föreningen har 
traditionsenligt ställt ut sina arbeten i samband med 
Seskarö Skärgårds-festival. 

Senaste nytt om 
Fiberutbyggnaden på Seskarö 
med omnejd 

Onsdag den 18 oktober träffade Fibergruppen 
projektledningen för fiberutbyggnaden 

på Seskarö med omnejd för att gå igenom hur 
utbyggnaden ska ske. 
Med på mötet var projektledaren från företaget 
ElTel, företaget som ansvarar för utbyggnaden. En 
tekniker från företaget visade hur anslutningen till 
husen kommer att se ut. 
Projektet har startat i Sortisviken som samordnas 
med vattenledningsutbyggnaden där. 
Under den närmaste veckan startar fiber-
utläggningen utgående från stationen mitt emot 
Handlaren Seskarö. Hur långt man hinner och hur 
länge man jobbar med fibergrävningen i år beror 
på när kylan och därmed tjälen kommer. 
I oktober 2018 ska projektet senast vara färdigt och 
de som beställt fiber ska ha det i sina fastigheter. 
Om vi får en mild höst och vinter flyttas 

utbyggnaden framåt. Vi konstaterar att projektet i 
värsta fall blir ca ett år försenat. 
Vi från fibergruppen ska hjälpa till att de tillstånd 
som krävs för utbyggnaden och annat blir så snabb 
som möjligt. Innan fibern grävs in till respektive 
fastighet kommer man från projektet att kontakta 
fastighetsägaren för att få rätt på var fibern ska gå 
in i huset. 
Det har startats en facebookgrupp på Seskarös 
hemsida som heter Fiber till Seskarö med omnejd Gå in 
där och följ arbetet samt ställ frågor. Sidan är 
öppen. 

Nu är det dags för alla som vill ha Fiber och 
som inte anmält att göra det på 
www.fibertillalla.se. eller hör av Er till 
fibergruppen. 

Fibergruppen/gm Sten-Inge videhult 

En hel dags kulturkryssning  
från Luleå till Seskarö 
 
M/S Laponia genomförde en teaterkryssning från 
Luleå till Seskarö. Vädret var underbart. Man fick 
tankar om att högre makter är med oss även i år. Havet 
låg som en spegel då Laponia sakta gled in till 
Leppäniemikajen. Under resan hade de månghövdade 
resenärerna fått intaga en fantastisk teatermeny. 
Tomas Bresky hade engagerats som historiker för att 
berätta om Europa under första Världskriget. En 
mycket uppskattad föreläsning som bäddade inför 
kommande föreläsningar på Seskarö och den 
efterföljande teaterföreställningen Splitvedsjäntan. 
När Laponia anlände till Leppäniemikajen mottogs 
gästerna av ledsagare från festivalorganisationen. Efter 
en uppfriskande promenad till Folkets Hus området, 
tog historiken Karl Erik Nyström emot och höll en 
mycket intressant föreläsning för de 80 talet gäster 
från Luleå. En föreläsning som handlade om 
hungerupproret på Seskarö våren 1917. En föreläsning 
som väckte många frågor och ledde till intressanta 
diskussioner. Efter föreläsningen fick våra gäster äta 
Seskarö-Laxsoppa. 
Mätta och nöjda inväntade man att teatern 
Splitvedsjäntan tog vid. I väntan på teatern gick många 
och såg på den historiska bildutställning om Seskarö 
som byggts upp i Folkets Hus stora sal där även 
Seskarö Konst och Hantverksförening hade ställt ut 
sina konstverk. 
Efter en bejublad teaterföreställning väntade bussar på 
gästerna som mätta på kulinariska och kulturella 
upplevelser transporterades hem till Luleå med 
omnejd. 

Karl Erik Nyström berättar om hungerupproret vid återinvigning 
av minnesparken  

https://www.facebook.com/n/?groups%2F141319289943982%2F&aref=1508393001058723&medium=email&mid=55bdfd36c7ed1G251115d9G55be01d0281a3G96&bcode=2.1508393004.AbzVKZdDeNZnviaIqWA&n_m=sten-inge.videhult%40telia.com
http://www.fibertill
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HEMSTÄDNING 

Behöver Du få hjälp med att städa din 
bostad, villa eller stuga? 

Vi erbjuder 

 Fönsterputsning! 
 Byte av gardiner. 
 Vecko - alt Månadsstädning 

 Storstädning som är en extra-allt-
städning som piffar upp 
bostaden. 

 Flyttstädning 

 Extra uppdrag efter 
överenskommels 

 
Städningen sker på fasta tider enligt 
överenskommelse. Det är alltid personal 
anställd på Ö-Pärlan som städar hos dig. Vi 
håller med städmaterial. 
Kontakta Maud på 072-215 67 24, så 
berättar hon mer om det praktisk bl a när vi 
kan komma och vad vi debiterar Er. Tjänsten 
är berättigad till RUT-avdrag som vi 
administrerar. 

 

Välkommen att höra av Er till oss 

Ö-Pärlan 

Seskarö Skärgårdsfestival  

mer omfattande än tidigare 

 
När Skärgårdsfestivalen öppnade portarna söndagen 
den 16 juli för femte året i följd så strålade solen från 
en klarblå himmel. Värmen var kanske inte så som vi 
tidigare vant oss vid, men förväntningarna på det 
omfattande programmet värmde oss alla som jobbat 
med att förverkliga festivalen. Det vi alltid säger är att 
”Solen lyser alltid på Seskarö” var inget undantag 
denna gång. Festivalen inleddes med återinvigning av 
minnesparken och följdes av festivalens höjdpunkt -
Premiären av SPLITVEDSJÄNTAN. En mer ingående 
beskrivning av minnesparkens återinvigning och de 
fem musikteaterföreställningarna finns länge in i 
tidningen. 

Sommarkonserten i Saarisviken  
fick flyttas till kyrkan 

Årets sommarkonsert i Saarisviken fick på grund av 
hård kall nordanvind flyttas till kyrkan. Carina 
Stenberg med maken Rolf ,Gustav Brudal och Stefan 
Wennberg hade denna tisdagskväll med Elisabeth Lax 
som gästartist. Publiken som kom i stora skaror till 
kyrkan fick njuta av vacker musik från de två 
sopranerna som värmde själ och hjärta. Trots att vi 
fick flytta från den vackra Saarisviken blev det en 
sagolik afton på Seskarö. 

Musik i det gröna 

Torsdag kvällens konsert Musik i det gröna 
genomfördes på teaterarenan. Konserten genomfördes 
i hällande regn och snålblåst där Tomas Martin Band 
med solisten Martina Lundberg stod för musiken. En 
mycket fin blandning av musik fick de som tordes ut 
lyssna till. 

Musik-PUB på Ö-Pärlan 

Festivalen fortsatte på fredag i musikens och teaterns 
tecken på vår egen Ö-Pärla och friluftsteatern som gav 
ytterligare en förställning av Splitvedsjäntan inför 
fullsatts läktare. 
Duktiga lokala musiker växeldrog på Ö-Pärlan och 
höll ett bra tempo. Här svängde det ordentligt till långt 
in på natten. 
Denna kväll har blivit ett arrangemang där 
hemvändare får möjlighet att träffa kompisar, båtfolk 
ankrar upp på redden och de bofasta ö-borna tog sina 
cyklar och sökte nya kontakter. Gäster kunde efter ett 
besök på teatern i stället för ”det vanliga grillandet” 
gästa Ö-Pärlan för att smaka på en läcker buffé. 
Vi hade ytterligare ökat antalet sittplatser genom att 
bygga upp fler tält och det behövdes verkligen denna 
kväll. 

Folkligt och festligt på  
Folkets Hus på lördagen 

På lördagen var det full fart vid Folkets Hus med 
loppis och barnaktiviteter som ponnyridning, 
hoppborg och sumobrottning. Dagen var fullspäckad 
från morgon till sena natten. 
Förmiddagen inleddes med en loppismarknad och 
försäljning av mycket lokala hantverk. 
Dagen var relativt varm och skön vilket gjorde att 

folket strömmade till i stora skaror under hela dagen. 
Även i år fanns möjlighet att äta en Skärgårdsbuffé. En 
middag som blivit lite av en uppskattad tradition. Folk 
passar på att bjuda in till bl a familjeträffar. Maten som 
innehöll många olika lokala rätter var mycket 
uppskattad. 
Lördagen avslutas med en häftig danskväll där Elin 
Hornmalm och No Hablas underhöll till gryningen. 

En stämningsfull söndag avslutande 
Skärgårdsfestivalen 

Solen gassade från en klarblå himmel. Ängen vid 
Folkets Hus fylldes av folk från när och fjärran 
Vår biskop Hans Stiglund höll en fantastiskt 
stämningsfull friluftsgudstjänst med mycket musik och 
sång. Efter friluftsgudstjänsten följde ”kyrkkaffe” med 
sedvanligt mycket dopp. 
 

En extra föreställning av Splitvedsjäntan 
spelades upp på söndag em 

På eftermiddag genomfördes en extra föreställning av 
musikteatern Splitvedsjäntan. Extraföreställningen var 
fylld till bristningsgräns. 
Teaterensemblen som bestod av ca 30 artister 
avtackades efter sitt fantastiska engagerade skådespel 
under hela veckan. 
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Onsdagen den 16 augusti var 31 
medlemmar i PRO Seskarö på en 
bussresa i Norrbotten. Vi startade 
tidigt på morgonen och första 
stoppet blev vid Vippabacken 
utanför Överkalix, där vi fick kaffe 
och skinksmörgåsar. Sedan fortsatte 
vi vidare till den ortodoxa kyrkan 
Sirillus, där Bengt Pohjanen hälsade 
oss välkomna och bjöd in oss i 
kyrksalen. Bengt underhöll oss och 
berättade både om kyrkans tillkomst 
och även en hel del episoder som 
han varit med om. 
Efter föreläsningen kunde vi titta 
både på ikonmålningarna gjorda av 
Monika Pohjanen och övrig konst i 
kyrkan. Därefter fortsatte resan till 
kulturreservatet Hanhivittiko fäbod, 
där det blev en kort bensträckare i 
de vackra omgivningarna. 
Färden fortsatte därefter till 
Luoppioberget och restaurang 
Utsikten, där vi intog en efter-
längtad lunch. 
Mätta och belåtna fortsatte 
bussresan vidare till Pesulas 

Bussresa med PRO medlemmarna 

Hela gänget samlat 

rybsolja och senap. 
Efter en innehållsrik dag med nöjda 
resenärer var vi åter på Seskarö kl 
18.00. 

lantbruk i Kukkola, där vi väl-
komnades av Per Pesula och som 
också berättade om gårdens 
verksamhet och guidade oss runt på 
lantbruket. Vi fick också möjlighet 
att i gårdsbutiken köpa de 
egentillverkade produkterna 

Begravningsplatsen -
kyrkogården 

På Seskarö hände många saker åren 
1915-20. Kravallerna 1917 är 
säkerligen de mest omtalade. I år 
har vi på olika sätt blivit påminda 
om de högdramatiska dagarna i maj/
juni 2017. 
Samma år, alltså 1917 invigdes 
begravningsplatsen på ön. Det är 
alltså fel att tala om kyrkogård, då 
det skulle dröja ytterligare drygt tio 
år innan kyrkan stod klar och kunde 
invigas. 
Begravningsplatsen var 
efterlängtad, då öborna alltsedan 
1600-talet varit hänvisade till att 
föra de avlidna till först Björkö 
kyrka och sedan till Haparanda. 
Många gånger blev färderna direkt 
livsfarliga, i synnerhet de gånger, då 
det var förfallstid. Med den 
befolkningsexplosion som inleddes 
från mitten av 1890-talet blev det 
givetvis vanligare med 
transporterna över vattnen och 
isarna mot Haparanda. Sekel 
Nordenstrand berättar i sin bok 
”Lipsveperskans son” om en 
bgravninsresa till Haparanda och 

med Haparanda, hjulångaren i detta 
fall. 
1917 kunde alltså griftgården på 
Seskarö invigas, åtskilligt försenat. 
Den första jordfästningen skedde i 
november 1917, och det var Selma 
Dysholm som var den första att 
jordas där. För en del år sedan 
uppfördes ett nytt kors över hennes 
grav, som återfinns alla längst i 

sydväst på kyrkogården. 
Det är att hoppas att kyrkan 
anordnar någon form av ceremoni 
med anledning av detta jubileum. 
Detta då begravningsplatsen varit 
av mycket stor betydelse för öns 
befolkning. 
 
Karl-Erik Nyström 

Korset över Selma Dysholm 
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Under våren hade barnen på 
skolan arbetat med att bygga upp 
en utställning som skulle 
beskriva skolans 100 åriga 
historia. Klassrum hade möblerats 
med skolmöbler, som hade nästan 
100 år på nacken. På väggarna 
hade man hängt upp gamla bilder 
från skolans historia. 
Många besökande var det som fick 
se sig som skolbarn. Bilder som 
man inte en själv hade sett. Ett 
fantastiskt fint arbete som skolans 
barn med lärare hade arbetat fram. 
Våra skolbarn har i olika 
sammanhang skämt bort oss med 
vacker sång och musik. Denna 
gång var naturligtvis inget 
undantag. Barnen sjöng och 
spelade så man fick rysningar efter 
ryggraden av välbehag. 

Seskarö skola fyller 100 år 

Nytt reningsverk på 
Seskarö 

Sedan i sommar har kommunen byggt 
upp ett nytt reningsverk på Seskarö. 
Anläggningen som heter Emendo-
verket är en beprövad konstruktion 
som byggdes första gången 1974. 
Anläggningen innehåller mekanisk, 
biologisk och kemisk rening. 
Så här arbetar reningsanläggningen 
enligt företaget Emendo AB: 
Först kommer den mekaniska 
reningen. Det mekanisk renade 
vattnet pumpas sedan in till den 
biologiska bädden. Under vattnets 
väg genom biobädden sker en 
biologisk nedbrytning med hjälp av 
mikroorganismer. Det biologiskt 
renade vattnet leds sedan till det 
kemiska reningssteget som utgörs av 
en flockningsbassäng. Slammet 
samlas sedan upp i en i en slamsilo 
som töms av slambil. Det renade 
vätskan skickas sedan ut via ett rör 
200 m ut till havs på västra sidan av 
Seskarö. Vätska som går ut i havet 
ska ha hög reningshalt. Anläggningen 
beräknas komma i gång nu i höst. 
 
Skrivet av Sten-Inge V efter samtal 
med Emendo AB 

ORIENTERARNAS SOMMARSÄSONG 2017 
Seskarö IF:s för närvarande enda tävlingsidrott är orientering sommar som 
vinter. 
2017 har varit en bra säsong trots att de senaste årens SIF-bäste, Jan Lindelöf , 
varit skadad hela säsongen. Det positiva har varit framgångarna för Ingvar 
Isaksson och Hans Ylipää, men än mer att våra arrangemang, Medel- och 
Ultralånga DM-tävlingarna blev lyckade. Detta gällde även träningstävlingarna 
inklusive KM och Naturpasset. Det allra mest positiva har varit Kjell 
Henrikssons arbete med upp till 20-talet ungdomar, bland vilka några till och 
med deltog på DM-tävlingarna. Ungdomarna fick också möjlighet att visa upp 
sig vid Skärgårdsfestivalen. 
Samarbetet med våra grannföreningar på båda sidor gränsen har fungerat 
utmärkt. Sektionen har genomfört våra delar av Bottenvikscupen och Östra 
nattserien med Jan Lindelöf respektive Ingemar Sandström som ansvariga. DM-
tävlingarna, med 150 och 154 startande, blev som nämnts mycket lyckade och 
ansvariga banläggare var Jan Lindelöf och Ingvar Isaksson. Tävlingsledare var 
Kjell Henriksson med Ingemar Sandström som biträdande. Som kontrollant 
fungerade Bo Svedlund. 
Ett individuellt DM kom till föreningen genom Hans 
Ylipää. Vid DM-stafetten försvarade SIF 
fjolårssegern i den äldsta klassen. I laget löpte detta 
år Ingvar Isaksson, Lars Lundkvist och Hans Ylipää 
i nämnd ordning. I Botttenvikscupen vann Jens 
Westin sammanlagt och i Östra Nattserien blev 
Ingvar Isaksson trea. 
Förutom alla ungdomar har SIF under året fått 
förstärkning, då delar av familjen Tholerud-Wiss 
anslutit sig till SIF. 
Vid avslutningen utdelades under säsongen erövrade 
tävlingsmärken till Simon och Ylva Barmosse, 
Lukas och Wilma Lundbäck samt Amanda 
Wikström och Jens Westin. 
Sektionen planerar för Seskarö IF:s jubileumsår, 50 
år 2018, och i den planeringen ingår en tidig 
vårtävling samt två DM-tävlingar i skidorientering i 
mars. 

Ingvar Isaksson vid 
säsongavslutningen 
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Sommaren på Seskarö  
Havsbad och Camping 

Sommaren har flytt och vi står inför en höst, vinter och 
vår där Seskarö Havsbad och Camping laddar upp inför 
en ny sommar 2018. 
Tommy Westring driver ett familjeföretag, som köpte 
Seskarö Havsbad och Camping för tre år sedan. 
Somrarna 2017 har trots en trög start, blivit bra, säger 
Tommy. Han har hela tiden sett en positiv utveckling i 
verksamheten. 
Vår ambition är att hela tiden utveckla verksamheten 
ute på Havsbadet. I år har man färdigställt en loge, som 
gjort att man kunnat ta emot gäster oavsett väderlek. 
Man har byggt upp en teknikbana för cyklande 
ungdomar. Har man ingen cykel så kan man hyra en. 
Naturstigen som ställdes i ordning med stöd från 
Hembygdsföreningen har blivit mycket populär. 
Kajakuthyrning är något annat som intresserat våra 
campinggäster. 
Det gäller att få folk att stanna på campingen och 
sysselsätta sig. Därför måste vi utveckla nya aktiviteter 

I Haparandabladet den 10 oktober 2017 fanns att läsa 
följande artikel, skriven av Lisette Olsson: 

Storslaget kalas när förening fyllde 75 år 

Nordens största pensionsärsorganisation, PRO firar 75 år. 
Detta uppmärksammades och firades förra onsdagen på 
Seskarö där medlemmar från samtliga PRO föreningar i 
kommunen fyllde Folkets hus. 
Omkring 120 PRO-medlemmar från samtliga 
föreningsdistrikt i Haparanda deltog i firandet. 
Föreningarna finns i Haparanda, Karungi, Seskarö och 
Lappträsk. Vi var ovanligt många, konstaterar en nöjd 
Åke Bolmgren, ordförande i PRO Haparanda. 
Föreningen möjliggjorde att evenemanget blev 
kostnadsfritt då de fyra olika avdelningarna i PRO 
Haparanda gick ihop och finansierade kalaset. I Folkets 
Hus stod tre långbord uppdukade, Seskarös lokala PRO 
förening hade organiserat provianten. På menyn fanns 
laxsoppa, bröd samt klassisk födelsedagsrekvisita. – Det 
ska de ha en eloge för, allt var mycket bra. De hade till 
och med gjort i ordning hembakade tårtor, säger en nöjd 
Åke Bolmgren. 
Eva Rögde, ombudskvinna för PRO Norrbotten fanns på 
gästlistan. Hon höll ett högtidstal och berättade om 
föreningens 75-åriga historia. Efter talet bjöd hon på 
sång, ackompanjerad av Stefan Vennberg från Seskarö. – 
Hon är ju rutinerad vokalist så det var ett bejublat 
uppträdande, säger Bolmgren. Övriga uppträdanden 
utgjordes bland annat av en stor grupp elever från 
Seskaröskolan. – Det var ju en upplevelse för oss 
pensionärer. Vi brukar säga när vi får ungdomar att 
uppträda för oss, att det är ju framtidens pensionärer, 
skrattar Åke Bolmgren. Utöver nämnda agenda 
arrangerades ett lotteri med priser som lokala företag 
delat med sig av. 
När firandet gick mot sitt slut tog samtliga deltagare i 
lokalen ton, en allsång satte punkt för 75-årsfirandet. 

hela tiden, säger Tommy. Han berömmer kommunen 
som under hösten har byggt spångar ner till stranden 
vilket gör att havsbadet blir mer tillgängligt för 
rörelsehindrade 
På frågan om vad han vill göra för att utveckla Seskarö 
Havsbad och Camping så börjar ögonen glöda. 
Utveckla boendet med fler stugor av högre klass. Han 
efterlyser kartor för vistelse i naturen. Utmärkta 
cykelstigar, kartor för kajakpaddling mm mm. Förlänga 
säsongen och få folk at stanna längre är önskemålet. Vi 
har en lång vinter som man kan göra mycket med, 
säger Tommy. Att marknadsföra havet, mörkret och 
skärgården, där har vi potential avslutar Tommy. 
En dröm vore att via en utomhuspool gör vistelsen på 
campingen mindre väderkänslig säger Tommy som tar 
emot en stugbokningar inför sommaren 2018. 
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Splitvedsjäntan 

En teater som tar upp kvinnornas 
historia efter hungerupproret 1917. 
 
Ett 30-tal aktörer från i huvudsak Seskarö, Haparanda 
och Nikkala hade tillsammans med två skådespelare 
från Tornedalsteatern arbetat sedan hösten 2016 med 
teatermanuset till Splitvedsjäntan. En musik-teater där 
manuset och musiken skrivits av Håkan Rudehill och 
Ulla Lyttkens var regissör. Under kvällar och helger har 
skådespelarna trimmat sin roller. Resultatet blev till slut 
fyra ordinarie föreställningar. Trycket på att få se 
musikteatern blev så stort att vi ordnande en extra 
föreställning som avslutning på skärgårdsfestivalen. Vi 
tror att vi hade kunnat ge ytterligare föreställningar. 
Splitvedsjäntan blev en enda framgångssaga. Vi trodde 
inte riktigt att det var sant. Amatörer, där många aldrig 
stått på en scen. Damer i relativt hög ålder arbetade 
tillsammans med barn som knappt börjat skolan. Över 
allt detta fanns Håkan och Ulla som med argusögon 
följde och utvecklade ensemblen till något som vi aldrig 
trodde var möjligt. 
 
Nedan följer några citat som förekommit i tidningar 
efter att man sett musikteatern. 
Angelägen sommarteater. Bevistar lättsam musikteater 
md mörk botten och imponeras av tempot samt den 
dramatiska konstruktionen (Haparanda Bladet) 
 
Hungerupproret har man förstått på Seskarö när 
musikteatern Splitvedsjäntan spelats 
Det har publiken förstått. Alla förställningar utsålda 
inklusive en extra föreställning. (NSD) 

Seskarö minns sina 
splitvedsjäntor 

Av Tomas Bresky 

Som publik får man genom ett antal korta scener 
veta mycket om villkoren för främst kvinnorna och 
barnens, tiden runt 1917. Sångtexterna är bitvis 
geniala och laddade med humor. 
På scenen ser vi amatörer, förstärkta med ett par 
skådespelare från Tornedalsteatern. Och här har 
regissören Ulla Lyttkens, precis som vid så många 
andra uppsättningar, lotsat amatörer till stordåd. Jag 
nämner ogärna enskilda namn när det gäller 
amatörer men här stiger en framtida stjärna fram; 
Rebecka Lindgren, så avväpnande säker och 
charmig och med en så vacker sångröst att hon 
måste lyftas fram. 
Men överlag spelar Seskaröborna med trygg 
förankring i sin egen historia. Och det är kvinnorna 
som anger takten, som dominerar med skådespeleri, 
sång och dans. Med stort allvar med stundtals nära 
till skratt.Lisa Hennix står för koreografin och också 
här finns ett lyckat samspel mellan aktörerna och 
musikerna, fyra följsamma musikanter. Allt har 
smält samman till en helhet som publiken kväll efter 
kväll gett stående ovationer. (Införd på kulturen i 
NSD) 
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Öppettider Måndag-Torsdag kl. 12.00-16.00 

Vi kan ha andra öppettider  
mot bokning på tel 205 80 

Kolla oss på nätet! 
Tyvärr är ju bilderna i Seskarö-Bladet i 
svartvitt men ni kan se hela tidningen i FÄRG 
på vår internetadress: www.seskaro.net 
Ni kan också sända material, tex insändare till 
Ingegard.w@telia.com eller till 
peter@apelqvist.com   
 OBS! Alla föreningar på ön annonserar 
gratis! 

  Hembygdsföreningens styrelse 

Ordförande  Maud Videhult 
Vice ordf.  Erika Medström 
Kassör   Saara Innala 
Sekreterare  Kerstin Johannessen 
Ledamot   Ingegärd Wennberg 
Ledamot   Elisabeth Harr 
Ledamot   Elisabeth Lerdin 

suppleant   Virpi Hermansson 

suppleant   Solveig Mäki 

Seskaröbladet oktober NR 03 / 17 

Returadress:  
Seskarö Hembygdsförening 
Fridhemsvägen 16 
953 94 SESKARÖ 

Plats för adressetikett 

OBS NY internet-adress: www.seskaro.net 

Händer på Seskarö 

Onsdag 15november  

Teater Vägen hit  med Sara Arnia  på folkets 
hus klockan 18 30. 

Torsdag 16 november  

Mulligt o Gulligt med senaste nytt i kläder, på 
folkets hus mellan kl 1300-1900. 

Lördag  18 november  

Landsbygds forum på  Folkets  hus öppet för 
alla. 

Måndag 20 november  

Kransbindning på folkets hus, välkommen att 
binda jul kransar till jul marknaden. 

Lördag 25 november  

Julmarknad på folkets hus. 

Onsdag 13 december  

Skolans lucia på folkets hus. 

 

Ö-Pärlan erbjuder 
 

Korttidsuthyrning på Seskarö 

Intresset för att besöka Seskarö och bo i 
egen lägenheten har varit stort i 
sommar. Vi har möblerade upp två 
lägenheter till i sommar. 
Lägenheterna hyrs för självhushåll. Ni 
tar med egna sängkläder. Kuddar och 
täcken finns. 
Är du intresserad att komma till 
Seskarö i höst eller vinter och uppleva 
ön under andra tider på året och vill 
veta mer? Än finns det några dagar 
kvar som är lediga. Först till kvarn… 

Hör av dig till Sten-Inge Videhult 
telefon 070-595 73 70 eller via e- 
post sten-inge.videhult@telia.com 

Ö-Pärlan 

Stöd Seskarö Hembygdsförening!  

Bli medlem!  
Endast 100 kronor/år  
Medlemmar utanför  

Seskarö 150 kr  
(pga portokostnad)  

Pg 40 98 68-7 

mailto:sten-inge.videhult@telia.com

